
                                                                                                                   MATERSKÁ ŠKOLA
                                                                                                            Budovateľská 8,  PREŠOV
                                                                                                               Tel. č.: 051/7733067
                                                                                                  e-mail: msbudovatelska@gmail.com
                                                                                                             www.ms-budovatelska.sk

                               

                                                     PLÁN PRÁCE
METODICKÉHO ZDRUŽENIA

Zodpovedný za vypracovanie plánu MZ:  Mgr. Lucia Drobná, vedúca MZ

Za dodržiavanie zodpovedajú: všetci členovia MZ

Záväznosť: Plán MZ je záväzný pre MŠ Budovateľská 8, Prešov

Schválila: PaedDr. Eva Miklášová, riaditeľka MŠ

Účinnosť od: 08.09.2017

mailto:msbudovatelska@gmail.com
http://www.ms-budovatelska.sk/


Plán činnosti v rozpracovaní metodických okruhov

Interné  metodické stretnutie

 Plán MZ šk. rok 2017/2018
 POP 2017/2018
 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 Školský vzdelávací program  Jabĺčko
 Učebné osnovy
 Východiská plánovania VVČ  / adaptácie výkonových štandardov
 Formy denných činností
 Diagnostika
 Plán profesijného rastu šk. rok 2017/ 2018

  Termín:  august 2017

Mimoriadne metodické stretnutia /mikro MZ/

 Hospitácie učiteliek podľa interných pokynov
 Implementácia ŠVP do ŠKVP a VVP
 Implementácia učebných osnov do plánov VVČ 
 Plánovanie VVČ
 IKT
 Diagnostika

Termín:  priebežne 
Interné metodické stretnutie

 Jazyk a komunikácia

doc. Mgr. Katarína VUŽŇÁKOVÁ, PhD. 

- analýza okruhu v teoretickej a praktickej rovine

Termín: jeseň / zima 2017

Interné metodické stretnutie

 Hodnotenie činnosti MZ za aktuálny školský rok

 Spolupráca MŠ a ZŠ

 Návrhy MZ na ďalšie obdobie

 Kontinuálne vzdelávanie - výstupy

 Profesijný rast pedagogických zamestnancov – výstupy hospitácií / portfólio

 PaedDr. Eva Miklášová – interné informácie

Termín: jún 2018



V priebehu školského roka : – realizácia interných a  regionálnych projektov

                                               - tvorba metodických materiálov

                                               - účasť na mimoriadnych zasadnutiach MZ

                                               - zviditeľňovanie činnosti MŠ:  - web
                                                                                                           - šk. časopis
                                                                                                           - publikovanie

Činnosť MZ sa v MŠ riadi štatútom, ktorý upravuje postavenie, poslanie, funkcie, ciele,

práva a povinnosti členov MZ.

Uvedený plán práce MZ je otvoreným dokumentom, ktorý sa v priebehu šk. roka môže

dopĺňať  aktuálnymi  témami  a poznatkami  získanými  na  rôznych  vzdelávacích

podujatiach.

___________________________                                                        ________________________ __

         Mgr. Lucia Drobná                                                                    PaedDr. Eva Miklášová
                vedúca MZ                                                                                    riaditeľka MŠ


